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Betänkandet (SOU 2013:17) Brottmålsprocessen
Tullverket är positivt till utredningens förslag om åtgärder för ett mer
ändamålsenligt brottmålsförfarande i tingsrätt och hovrätt. Reformen
kommer att utveckla arbetsformerna inom rättsväsendet på flera sätt.
Tullverkets uppdrag att förhindra att illegala varor förs in i landet är i
huvudsak inriktat mot att bekämpa organiserad och storskalig brottslighet
avseende såväl narkotika som alkohol och tobak. Tullverket deltar aktivt i
myndigheternas GOB-samverkan. Det är därför ytterst angeläget att Tullverket involveras i det förberedelsearbete som behövs för att genomföra
reformen och således bör Tullverket medverka i den s.k. genomförandeutredningen. Tullverket vill i detta sammanhang understryka vikten av att
arbetet med nödvändiga förändringar i de tekniska verksamhetsstöden så
tidigt som möjligt samordnas med det arbete och den utveckling av ett nytt
gemensamt elektroniskt stöd i brottmålsprocessen som pågår inom RIFsamarbetet.
Inom Tullverket är det framförallt de särskilt förordnade tjänstemän
(tullåklagare) med begränsad åtalsrätt enligt 32 § lagen (2000:1225) om
straff för smuggling som berörs av reformen. De tjänstemän som särskilt
förordnats att fullgöra Tullverkets uppgifter som förundersökningsledare
enligt 19 § lagen och även vissa andra tjänstemän (brottsutredare) berörs
också. Tullverkets kostnader är svåra att beräkna. En utgångspunkt skulle
kunna vara antalet utfärdade strafförelägganden som under de senaste åren
legat strax över 1 000 och där en viss ökning nog kan förväntas. Sannolikt
ökar också tidsåtgången för tullåklagarnas handläggning av ärenden något.
Till detta kommer dels utbildnings- och omställningskostnader för berörd
personal dels kostnader för nödvändiga ändringar i IT-systemen.
Ärendets handläggning
I den slutliga handläggningen av ärendet har deltagit generaltulldirektören
Therese Mattsson (beslutande) och verksjuristen Annkatrin Hübinette
(föredragande).
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